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 ا��� ��و�� ���  

  �23 �.م : /$.��) �) -,+�) 

��ا��� ا�  �� ���� د���� ��� � ������ �ن #!ی! � �� %
��ن  وا() '
% از ��د ��د� ��ا��
��  35 �3 ���ی0  در حل3 ��د �5زش �3 12�0 و ای�/ ��. را از ه�ن �+�� ا� �� (*) '
% ��د

ن ��5ا��ن ح�ت  � � ����3 و �93�����8 را � �1� و �*�ت �ری=3  �>�ر � ا�;>� ����
 �ت و ����ت از �� ای� �;���اح1?� ا� از �;��ات � ��د% ���3  اح�2 ��د% ا�
 و 2��39 ا�

% �� �� ح�ادث و �Cین ه� ����ط �� Aن �3 12�
 و 2��39 ا�� �� �� ا��از �@� E�  ه�� �

% وا�Fار ��+�0 ��A �� ن ����ت و �;���ات راA 3 . ��5ا��ن)� ���8 %
  !یر ز�

  

	
�.- "��3 ��5� '��� را �� �� ��د �>�
% ��د � ه�� ��ن ���
 �� او '�� ا�Iُا� .  �K��L

 ����� M�5 را% ��ار را در ��روز� �� ه ، 
5 �� ��ار �F� 3ا'�� Mت از �� راهه�� ح��ا�


 ای� '�� �
ن �د �=�3 وزی
ن ���� و ��5� '�� را  ��ر زد ، �2ر� �� ه�� دیO���د�
 ، و �

��+� ��ان دا'��
 ُا�C 
 و ��
   .غ را ��/ زد�
 �� �1+� ُا�غ ا�� ه�� ح��ا�ت  از ه� �� دوی

�� 3�Eن ح�3 ه�� ��3 در ا�;��ر و �� �@��� ����) �K�0��Q� R ه�� ت ح�L  ح1?� ه

م ا�5ز���ن ������و�و�� � در را��� �>�و#��  ،  در �5وژ%  �>�یU و���یT ��د% ه� ��دم ه

�3 و ���3 دارود��� ه� ��A �� U19ن O� �
ن �� '���<=� ��� 
� �=� ���Eی�C �� ��Q�

 �9ر ه'  ��ن ��OC ت ا�5ز����3 ��وج درد% از اد��Qو  ا�� 
���E�� ره��ت ح��� را �+

 ������M از ی/ ده� �=� ���Eی�
 ��یX% در ح�ز% Aزاد� ه� ��د� و از د�� Aورد ه� ح


 Aزاد� ��ن ، Aزاد��
% ، Aزاد� �Zل�Q ه� از (��� اح��ام �� ��ا�� ا� ن و ح?�ق �>� ، ��?# �

� و یه0 � ا�
ی>� ��� �Fه] و دیC ه0 ا���ن در ز�ن و��I% ��و% ه� ا�
 ��  در �F'�� و ی

���� �<� 3�
ه�0 د����ا�3 ه� �+��ر و�ر� � �3  �
ون �
ا��1 ا�\ق و �Fه] در ز�Q� � 
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�3 روز��% ه�و���1 وه�'9ر� �� �?<�د ز. ��[��1 ح?�ق زن ��ا�?� دار�
، ح?�ق �>��

ر ����� ��>�د +� 
�� ��� �� ر'
 و � ��ش ز�
�3 �� ا�س ��ازی� . و�د� ��9>�3  را ��ا�

 3�12 %ی3 ، ز�
�3 �<��3 و ر���« و �� ا8*\ح ا��وز� �� �0  ���ی� دار� �� '��% �


ا� ا318 ���3 ��و% ه� را �>+�� ��
ه
 �� » !��رژواز� �[�31 �Cن ا� �در �F'�� در ا�;


ان دور و 'ی
 ه0 ا��وز در ه�دو ح�ز%�L �� �9 ا��C  »  ��Fه�3 و « ، » bL و را�

ن �� ��
اد�
» ��Fه] <� �
ان ��ا�?�L O�� ��  نA 3ال��ی� دار� از ��ع لم ���@�  و �� �

 
 ا�
ی>���
ه�� ��
ن در زی� �@م ���ی� داری3 ل��ال را �;�<� eQ� و ��9�� �+1� Mی�� �  ه

 

% ا�� �� . �� �ب �3 ��د���� 
ی3 ��دیC ��3 ا��وز دی�E در (��ل ای� ح?�?OC م@�

ر��E ��� ال�311 I �ی� و '��� ه���  
 �� دل و د�غ '�� �Fه���ن و �[هO�� �� نA �� �� وا�

 �+1� 
ن ا�
ی>���ین  � g1 �>�� ا��# �ن bL ��این دی�وز� و  ا��hی�3 از ه� %
9ر ده�' »

�9 �
ون 2�?ت �C U?��! « ن��?� �ر�� « دو �A>� و ح�2«ن ��ا5��(�ص �@م ����3  و ح

�� 0�ن ا��وز� ��رژواز� ح� �ا���ن ��M و M�5 از  .د�� ����� ا�
 را ��!در����'� ا�;

� ر» �9[�ن ����A » 3+� �� ����� ه� ��اوان دی�E ای�  �� 
ی>� ه� �+�� و ا'ر% ���0 �

 ��رد �*ل�9 (�ار ده�0 O�A ���9� ادات�Q� را در O�A /ری��� �� �� ���L و درM�5 ز���� ه

 �� ���و% ه� از ��ر bL ا��hی� ��ر�3 ه '�ح و در �@� دا'� ی/ �+�� ��R ح�! اه��

��9« ا�
ی>3 �� �ه��زه0 '9ر ��رز% ��ا� ر��
ن و �>+�� Cد��� وت  �
ون #?�2  « ��

 ��h� » �1j�3 �� �ب ��>�د  در »  ! �
ی�� ��� در �� �3���� 0 �O�A  ���� وث�?� و '�O��

�A %ر���3 در ���� �
% ا�
 و �� ه��� دل�� �? �0 ��
� ه�A 0و��) و ����#3 ��ده �l�2 هO 

% ه2��39 ا�� �� ا�� ای� �? �0 ��
� ه و�Cد دارد Eی#3 �� ا#��ر 5��Cد� و ا� ا(�<

 �
� ه و �\m ه�� �Cی/ ��ع در 
'�3 ح�0 ����3 #�ض ا�
ام ��د% ���� 0� �� �� ���

و�3 ��اه�0 دا'� و ا�� �� ا#��ر وا� �� �3 �ری=3 و ���9�# � ��ا�!و اه�م ه� ���و�3 Q��

3# �? �0 ��
� دی��E �3 ر�� �� 
'� �9�C رت  ا318 در
�� �K�A �� ��0 و ا����3  (Q� ��� ،

ن ����FE�� 3رد� ��=��  ��Cن �Iا�! ا'�ع �F5ی� ث�وت و (
رت ا�� �� ری>� در ا#��د در ا�;

ن �O� !�L ن و�3 دارد���9�8در را��3. ای� ��ز��� �� oریودر�
ا���  در �
ا��� دور% و �


ام ��Zل �5د% ه� C ���L;�ا��� و� �����ی+ � �� ����F� M'�� ا�� ؟ از���
ی3 در 8��
م 

 Mی�یF5 � �Fه�3 ���� ���� د����ا�3 �ف ز�3  و Aزاد�« � �� ا� ازد����/ و �[�Oل ح

��9 » !�3 ��زوح<�C /زم ��ا� ا��?�ار ی� gا��j ان ه�����
در  �
�3 ، ���(3 وو �?

9�C دود� از Mیت (����1  �3 » ��� « � ا� �� � ه��ز �� ��% 5ی� ه��ر� از ���I و


 و ح�3 ید� از Aزاد� ��L 39)ر� وا�ن ح?�?3 ��ن ، ��دم �Qل و د�� ا�
ی>ن  و ���� �=
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�] دی�E ��وه3 �� �ز% از را% ر��
% ا�
 و'9ره� �Cم و ��C و از 
% �!رگ ��E�� 3?1د�


رد �� ��'F� oری��ر و� 
��
ی0 �) 
O# ل د����ا�3« ا� ازی� «، » ������� ��I 
را% ر'

�9 � و ���3 �>�ر ه� '�(3 و ....و .....و ......»دار� �C در ��# ��) ��I �= � Oده

 
ن �@م ���ی� دار� �9�8 ا�� %
��� ��C�� 3 �� دل=�ا% و�هF� نا�\�3 در ��ر �=�� �

ن �� و '9ر ه� ا��ا32 و ح�3 ه�ی� F� ��Iه�3 ! . ی
% ا�
 �<] ��د� %
 ای� �ز% از را% ر��

 0�� ح��د .   �� �ب ��>��
 �\m ا#��رح�� Aن ا�
  �!د �O� /ای�+� و(�3 در  ی�� ��s�

ن « ر��3 ��م � �ل و �g  ای� ه�� »! دول� C��Oر� ا�\�3 ا�;�ران ��ش �  " ��� " 3�

 � �� �
 ، � 01 ا��'� %
' ���� ]�C 0ه� u)��ن و در � �ر� ��ارد ������ �9ر ه'

� و دل=�ش )Z� �ر3C ه� ا�;ن ��ر  ��! ��ا� �?�ر3C ی ه�ن ول3 �9��ن � �
رت ه)

 ��Q���� �� ، 
 ز�ن 3���2 ���
% �<��#3 را% �ره � را <�5���3 ��+��� 
� =� ا���ن و 'ی

 %E� ن#3  ی ه���Cج و�!�� ا\#� �ر� ه��� 3�ا(�<د� و �د�  �� « �[�ب و #\ج ��

رت �� #��ان ���Oی� و �[����ی�  ��ر��ل  » �<lُ ل3 و �<lُ ل/ «  و �9دل� »���ا�ت I

 �� �� ح�3 ه��� ��??ن و ���ر� �5دازان �Fه�3 و . �1� ه �>=�T ��دی
% ا��]�A [لC

ن '9ر ده�� %
�9 �
ون 2�?ت « �C « 3� خت زر��� 'خ �� '�\��ه3 در����M ا� %� ��

 را ��وی� ی/ O�A �� �K�A �+1� ، 
�9 �
ار��C 3)�� و �ل�3 در ا�� �5>���
 ا�
���ی� د��'

 
��ر'3  ا�[م ده�
 ، �� ا�[م ����Q� رت�>� 
ی� �Q�wل��3. و���� �Q�\� 
��� �  !  در�

ن �= � وزی�� را از 5د'% ای�ل� �E١٩٢٢ی�
 ز��3 �� ����ل��3 در �ل �� ��� � ��ا�� 


 ی/ #
% از �\��Q و دا�>��
ان را �<�رت �����>3 در ی/ » �5>�ا « ���Eد و ��درا ���

ب (�ار داد *�و ا�ق �!رگ C�) ��د و'=<� وارد ا�ق ��دی
 �\��Q و دا�>��
ان را ��رد 

ب �*�� درQ� O�A �:

ار��ی� �\��Q و ی>�
ن �
ارم�� �� و(� ��ا� �Q+� وا�� ���Oی� و ��' ،

 ت ی/  ه ��
دا�>��
 ای�ل�� و�Q�w داری
 ��ا� ا��=�' ، �ت ا��5�!د% روز دی�E ا��= ، »

 �Q 1� « ؟ 
���E� 0O� ت�ی
 در ا��=� ���EL O�A �� 
��� �ر ���L د���ر� در�Owا �

��� دارد �� ���L . \در�y درب ا�ق را � � و ر���C 3 � �L ل
 » ! ��Q 1 « ح�+� �در�

3 ��
 و از درب وK�5�� ن �5>�ا   ا�ق ���ون رود ؟ از ���

 �� �
ه\�� و �15C و�
��9 و ای� �>�ر Aن ا�� �� �Xاد 3���5 �C ای� �ی+3 از ا#[��� ه

�� �18� 3���9 ا�;C ن از ا� Oل
% ا�� و �' %
��9 ز�C ���� ��د دو�ر% در'�ین ه

 �9�C �� � �� د% ��د�� mر را وح>���hا�� ��از ه M�5 و M�� �� 3 ا��د 2�?s� �]در���

ا�;��Ow  3ر ��د% ا�� ، ای
��ل�ژ� ه� درو��I و �ذ�M�� �� 3 از �Fاه] ا��*32 و 
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 �� و�Cدا���ا�3 ��د% ه را � o و �1} ��+�د��A . 3+����9 ا�;�3 �<�رت درا�C �8 در\�

 3�

ا ز�C 0ی0 �5ل و #01 از ه

% ا�
 ، در (�A �5ل و ث�وت در ��
�� ا� �3  در O'01 و ارز#

 %
 ه��Kن ��+�د�
 ا� ا��وز �5ل �<�رت �31 �� #�1م و ا�\ق ح�0 �>�� ا��  و ای� دو 5
ی


% ا�
 و ��' %
ل�9Qدو روح در ی/ �ل�
 د��� �ت ح�0 �� �� ��ا���
� ه���� �s�?� �� و 

 �9�C 
��� را �5ل و ث�وت �3 ز�A  رت  ��! ح�ف اول و
ی� اش را ای[د (I ف و
؛�Lن #01 ه

 ���9� T�=<� و �+�A ون
��د% ا��  و ��ا� ر��
ن �� (
رت اح��ج �� ���ی� دارد ، لFOا �

���9 رC ق از\�
 #�1م و ا'��ا��� �  3���م ��رژواز� �@� ��
�
 و در �
�� 3� �


رات �>�ر � �Lن .����Eد (�ار?� �� 0�3 ���ی� دار� ح���م �@� �را » �5ل و ث�وت « ��

�ا ادار}}}�  �� 

ه�� Uاز%  �=�د ح
ن را ا�� �ن و ا�;OC ان
� ��دن ه�� �\��Q و دا�>��Oر�

 
��� ����!! .
رت ا�
 ����ا��
 ���Oی� ���غ ه و ارزش ه� ز�
��L 3ن 8ح] �5ل و ث�وت و (

1� ه را �� ه�ادار� از ��د وادار �ز�
 زی�ا ا��hی�3 از ��ا�~ و دا�>��
ان ح?�?3 و یه0 �

� "�[�9ل  در �زار �+ر% �� "  
��ی
 و��وش �3 '�� � ا�!ار� ا�
 �� �3  ه��Kن �Oای�

 �%�1 ��
ه�
 و �� #��ان ی/ ���Cد� �ر� از ح?�?� ه و وا(�9� هC �9  را وارو���C در 

 

ار��� �j�# ��% ا�+ر #E<�5 �� ی] �!رگ��.  

  ...ادا�� دارد 

 

 


